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 Це відчуття поваги до себе, як до громадянина Своєї Держави у будь-якому 

куточку світу; 

 Це гордість за Свою Країну та її Прапор; 

 Це довіра до обраного тобою, або повага до обраного більшістю керівника 

Держави;  

 Це абсолютна повага до людей, незалежно від їх статусу; 

 Це беззастережно вільне пересування як по своїй Державі, так і за її 

межами; 

 Це бажання йти на вибори і впевненість у їх справедливості; 

 Це висловлювати вголос свої думки, не спостерігаючи з недовірою за 

оточуючими; 

 Це справжнє, а не на словах, верховенство Права; 

 Це справжня, а не на словах, рівність усіх перед Законом; 

 Це уряд, який дбає про інтереси Своїх Громадян і Своєї Держави; 

 Це органи правопорядку, які насправді захищають наш спокій, охороняють 

нас від порушників Закону; 

 Це працівники ДАЇ, які, контролюючи дорожній рух, у першу чергу 

допомагають водіям; 

 Це без страху, спокійно відчиняти двері на перший дзвінок; 

 Це звертатись (за необхідності) по допомогу до міліції і отримувати її (без 

шкоди для власного здоров’я); 

 Це медицина, яка (о диво!) виконує клятву Гіппократа; 

 Це забуте слово ХАБАР; 

 Це беззастережне виконання всіма громадянами своїх обов’язків як перед 

своєю Державою, так і перед Природою; 

 Це церква, яка не займається політикою; 

 Це працівники харчової промисловості або власники таких підприємств, які 

не труять своїх громадян у гонитві за надприбутками; 

 Це нормальні дороги, які не будують під якусь подію; 



 Це піклування про людей похилого віку з чуйністю і розумінням 

необхідності (це торкнеться кожного з нас); 

 Це відчуття спокою таких людей, відчуття потрібності Своїй Державі; 

 Це чисті вулиці в містах і селах, чисті узбіччя доріг, це чисті ліси, парки і 

місця відпочинку; 

 Це зібрані гриби без стронцію, важких металів і хімії; 

 Це вода, яку можна пити з крана; 

 Це моря, річки й озера, в яких можна спокійно, без остраху купатись; 

 Це заклади для відпочинку, де забули про грубість, невихованість 

працівників; 

 Це Держава для Людей, а не гасло на передвиборній гонитві. 

 

 


